
Tisztelt versenyzők! 

Nagy örömmel köszöntjük Önöket a 2015-ben 4. alkalommal megrendezett Országos 

Városmarketing Verseny résztvevői között! 

Az elmúlt napokban valamennyien megkapták annak a városnak a nevét, amelyik lehetőséget 

adott az együttműködésre, valamint a felkereshető partner nevét és elérhetőségeit. Az Önök 

adatait nekik is elküldtük, vegyék fel velük a kapcsolatot, kérjék támogatásokat, segítségüket! 

Engedjék meg, hogy néhány technikai információval segítsem a következő hetek munkáját: 

A korábbi versenyektől eltérően ezen az éven nem egy nagyobb lélegzetű tanulmányt, hanem 

egy kutatási-jelentés stílusában megírt, hozzávetőlegesen 30 diából álló PPT sorozatot 

kérünk, amit mellékletekkel egészíthetnek ki. Ennek elkészítésénél vegyék figyelembe azt, 

hogy ugyan a prezentációs forma egy vázlatos stílust követel, de érthetőnek, értelmesnek kell 

lennie önállóan is az anyagnak. 

Beküldési határidő: 2015. november 20. Az anyagot e-mailen a verseny hivatalos címére 

(ovm2015@marketing-turizmus.hu) csatolmányként, óriás file-ként, vagy felhőbe feltöltve a 

linket átküldve kérjük. A tanulmány sikeres fogadásáról minden esetben visszaigazoló levelet 

küldünk! 

 

Zsűrizés során 1 szakmai/gyakorlati és egy akadémiai bíráló fog véleményt alkotni a 

pályaművekről, együttesen maximum 50 pont határig. Nagy eltérés esetén harmadik bírálót 

kérünk fel. A megszerzett pontokról, szöveges értékelésről a későbbiekben tájékoztatjuk 

Önöket. 

 

A regionális elődöntőket 2015. november 20-30 között szervezzük, a választott városhoz 

földrajzilag a legközelebb eső helyszínen (Győr, Pécs, Budapest, Szeged, Debrecen, Miskolc). 

Külön értesítést küldünk a pontos időpontról és helyszínről. 

 

A szóbeli prezentáció alkalmával a beküldött anyagtól eltérhetnek, a prezentációs anyag 

formátumát kérjük, jelezzék, (ppt, prezi, stb.), illetve, hogy internetre vagy bármilyen 

speciális technikai támogatásra van-e szükségük. 

A regionális döntőkön a szakma és a városok képviselőiből álló zsűri újabb 50 pontig értékeli 

az előadást, s annak szakmai védését, a kérdésekre adott válaszokat. 

Elődöntőnként a legjobb 2-3 csapat kerül be az országos döntőbe. 

Az országos döntőre (Miskolc, december 4.) a csapatok továbbviszik az írásbeli pontszámot, a 

regionális verseny előadásának eredményét nem. 

További kérdéseik megválaszolásban állok rendelkezésükre! 

Sok sikert további munkájukhoz,  

 

a szervezők  

mailto:ovm2015@marketing-turizmus.hu

